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V Praze dne 29. května 2014 
 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolujeme si Vás pozvat ke konzultacím s českými ekonomickými diplomaty a řediteli 
zahraničních zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)/ CzechTrade, které Svaz 
průmyslu a dopravy ČR každoročně organizuje v rámci jejich pravidelné porady. 
I v letošním roce tak budete mít příležitost představit své obchodní nebo investiční záměry a 
získat aktuální informace o podnikatelském prostředí v jednotlivých zemích. 
 
V rámci setkání budou probíhat také konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace 
při Evropské unii – CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v  Bruselu a 
poskytuje služby a informace v oblasti evropské legislativy, fondů a programů EU, veřejných 
zakázek atd. (www.cebre.cz).  

 
 

Konzultace budou probíhat ve dnech 25. 6. – 26. 6. 2014 
v Kongresovém centru Praha, ul. 5. května 65, Praha 4 

 
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že firmě, která nebude předem registrována na základě 
registračního formuláře, nebude umožněna účast na konzultacích, s ohledem na předem 
sestavený časový harmonogram jednotlivých schůzek. 
Děkujeme za pochopení. 
 
Vzhledem k zachování diskrétnosti jednání a minimální 15minutový interval schůzek u zemí, o 
které je tradičně největší zájem (např. Ruská federace, Indie, JV Evropa, Německo), nebude 
zřejmě možné uspokojit všechny požadavky. Doporučujeme Vám proto zaslat Vaši registraci co 
nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bude brán zřetel na časovou posloupnost 
došlých přihlášek. Dále upozorňujeme, že jednací stoly jsou rozděleny podle jednotlivých zemí a 
jsou společné pro ekonomické diplomaty i ředitele zahraničního zastoupení MPO. Není tedy 
možné v časovém harmonogramu rozlišit, se kterými ze zástupců chcete jednat. 
 
Účast na konzultacích je zdarma. 
 
 
 
 

http://www.cebre.cz/


 

 

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím on-line registrační formulář, který najdete na 
http://registrace.spcr.cz/ („Konzultace s ekonomickými diplomaty“) a odešlete. Jako potvrzení 
správně provedené registrace obdržíte zprávu na Vámi uvedený kontaktní e-mail.  
 
Několik dnů před samotným konáním konzultací obdržíte přesný rozpis schůzek s jednotlivými 
účastníky akce, prosíme o dodržování tohoto harmonogramu, uvedené časy budou rezervovány 
u příslušné země vždy jen pro Vás. 
 
Uzávěrka přihlášek je 18. června 2014. 
 
Časový harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději v pondělí 23. června 2014.  
Prosíme o jeho bezpodmínečné dodržení.   
 
Kontaktní osoby jsou Ing. Kateřina Křivanová, tel: 225 279 403, e-mail: kkrivanova@spcr.cz a 
Miroslava Trublová, tel.: 225 279 404, 731 411 173, e-mail: mtrublova@spcr.cz. 
 
Věříme, že využijete možnost osobního setkání s ekonomickými diplomaty, řediteli zahraničních 
zastoupení MPO a CzechTrade a představiteli kanceláře CEBRE v Bruselu a že během jednání 
získáte pro Vaši společnost zajímavé kontakty a informace.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
S pozdravem    
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